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ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน 

การประกวดสดุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  ภาคภาษาอังกฤษ 
ประจําปการศ ึกษา 2558 

………………………………………….. 
 

1.  ประเภทของกิจกรรม     
 การนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมภาคภาษาอังกฤษ  
 (English Presentation on Innovation and Invention Based on Research 
 Methodology Contests) 
 

2.  เจตนารมณ เปนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. จากสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
 คณะกรรมการการอาชวีศึกษา ท่ีทําหนาท่ีพูดนําเสนอ จํานวน 1 คน  
 และอาจมีผูชวยในการนําเสนอได จํานวน 1 คน  ซ่ึงผูนําเสนอจะตองมีชื่อ 
 ปรากฏเปนตัวแทนท่ีอยูในทีม คิดคน และสรางผลงานสิ่งประดิษฐ ดวย 

3.  วัตถุประสงค    
 1.  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการพูดนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ เปนภาษาอังกฤษ 
 2.  เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ และกลาแสดงออกของนักเรียน นักศึกษา 
  3.  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา เกิดเจตคติท่ีดีในการใชภาษาอังกฤษ 
 4.  เพ่ือเตรียมความพรอมของนักเรียน นักศึกษาในการประกอบอาชีพ 
      และการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 
 5.  เพ่ือบูรณาการ การเรียน การสอน ภาษาอังกฤษ กับการเรียนวิชาชีพ  
      ท้ังภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม 
 

4.  วิธีการประกวด 
 1.  เปนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. จากสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน    
      คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.  ทีมท่ีมีสิทธิ์นําเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ จะตองมีผลงานเขารวมการประกวด 
      ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
 3.  สถานศึกษาท่ีสงผลงานสิ่งประดิษฐเขารวมการประกวด จํานวนมากกวา 
      1  ผลงาน หรือ 1  ประเภท สามารถสงผูแทนเขาประกวดการนําเสนอ 
      ผลงานสิ่งประดิษฐภาคภาษาอังกฤษ ตามท่ีระดับภาคเปนผูกําหนด 
 4.  ทีมประกวดจะตองสงบทคัดยอ ท้ังไทย และภาษาอังกฤษ จํานวน 5 ชุด 
    ใหคณะกรรมการกอนการประกวด 
 5.  ระยะเวลาในการประกวด ไมเกิน  8  นาที ตอ 1  ผลงาน 
 6.  ผูเขารวมการประกวด ตองแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา หรือชุดปฏิบัติการ  
      สภุาพเรียบรอย 
 7.  ผูเขารวมการประกวด เม่ือผานการคัดเลือกเปนตัวแทนในระดับภาคแลว  
    จะตองเขารวมการประกวดในระดับชาติ ตอไป  
      (ซ่ึงผลงานสิ่งประดิษฐ ฯ จะไมผานการประกวดระดับภาค สูระดับชาติ ก็ตาม) 
 

/ 5.  เกณฑการใหคะแนน… 
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5.  เกณฑการใหคะแนน  ( รวม 100  คะแนน ) 
 

  1.  ดานการพูดนําเสนอ (Oral presentation)  30 คะแนน 
  น้ําเสียง ชัดเจน ถูกตอง มีจังหวะการพูดท่ีดี เลือกใชศัพท และโครงสรางภาษารัดกุม  
          กระชับเหมาะสมถูกตองตามหลักภาษา 
 

  2.  ดานเนื้อหา (Content)  25 คะแนน 
 เนื้อหาในการนําเสนอ โดยใชขอมูลผลงานดานสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมตา,กระบวนวิจัย 
                   มีการเรียงลําดับเนื้อหา ท่ีมีรายละเอียดครอบคลุมแนวคิด การกําหนดปญหา และวัตถุประสงค  
  หรือ เปาหมาย ชัดเจน มีกรอบแนวคิด การออกแบบ การทดลอง และควบคุมตัวแปร  
  มีแผนการออกแบบ / พัฒนาตนแบบ / ทดสอบใชงานจริง การวิเคราะหขอมูล การสรุป  
  และอภิปรายผลเปนตน 
 

  3.  บุคลิกภาพและภาษากาย (Appearance and Body language)  15  คะแนน 
  การใชสายตา การแสดงออก และบุคลิกภาพ เหมาะสม  
 

 4.  ดานสื่อประกอบการนําเสนอ (Visual aids)  10 คะแนน 
  สามารถนําเสนอดวย ภาพประกอบ แผนภูมิ หรือ Power point โดยพิจารณาดังนี้ 
         4.1  ขอมูลครบองคประกอบ  
    เนื้อหามีความถูกตอง ครอบคลุม และเปนลําดับ สไลด ประกอบการนําเสนอ                
                         ผลงานใชระยะเวลาในการนําเสนอไมเกิน  8  นาที ตอ 1  ผลงาน สไลดท่ีใชประกอบ 
                         การนําเสนอไมควรเกินกวา 6 - 8  แผน และควรครอบคลุมผลงานสิ่งประดิษฐ  
                         โดยมีประเด็นหลัก ดังนี้ 
    4.1.1  ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ และชื่อทีมผูคิดคน และสรางสรรคผลงาน 
     4.1.2  ปญหา และความสําคัญ / วัตถุประสงค และประโยชนของผลงาน  
    4.1.3  กรอบแนวคิด หรือ สมมุติฐาน  
    4.1.4  วิธีดําเนินการ  
    4.1.5  การวิเคราะหขอมูล  
    4.1.6  ผลการทดลองท่ีสําคัญ  
          4.2  ภาพ แผนภูมิ และขอมูล 
   ขนาดตัวอักษร ภาพประกอบ หรือ แผนภมิู มีความชัดเจน นาสนใจ ออกแบบ   
                          ถูกตอง และเหมาะสมตามหลักวิชาการ 
 

          4.3  การสื่อความหมาย 
   สามารถสื่อความหมายไดดี และความสอดคลองกับเนื้อหา 
  5.  การตอบคําถาม  10 คะแนน 
    ผูเขาประกวด ทุกคนจะตองมีการตอบคําถามจากคณะกรรมการ   
                          จํานวน 1 คําถาม แนวทางคําถามท่ีใชในการสัมภาษณตามตัวอยางดังนี้ 
  1.  Can you share your idea about the importance of the new 
       invention to our country in the near future? 
  2.  As a vocational student, what can we do to take part in the  
       innovative ASEAN ? 
  3.  Everyone hear people talk about innovation.  What 3 words will  
       you say about INNOVATION ? 

/ 6.  ระยะเวลาในการประกวด... 
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 6.  ระยะเวลาในการประกวด  10 คะแนน 
  1.  เวลาท่ีใชในการนําเสนอไมเกิน  8  นาที 
 2.  ผูเขาประกวดทุกคน ใหรายงานตัว และลงทะเบียนภายในกําหนดเวลาทุกครั้งท่ีกําหนด  
หากพนกําหนดเวลาดังกลาว จะถือวาสละสิทธิ์ และหมดสิทธิในการประกวดรอบตอไป 

 

เกณฑการตัดสินการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐภาคภาษาอังกฤษ  
ระดับภาค / ระดับชาต ิประจําปการศึกษา 2557 

(The Evaluation  Criteria for the English Presentation on Innovation and Invention  
 Based on Research Methodology Contests ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ Judging  Items… 

 

Judging  Items Suggesting  Point  Values 
Excellent Very  Good Good Fair 

 
1.  การพูด   
    Speaking 
    (30 point) 
การออกเสียง   
ความชัดเจน   
ความคลอง   
ความเชื่อมั่น  
Pronunciation, 
Clarity, Fluency 

4 
-การใชภาษาลื่นไหล 
ไดดี หยุดเวนวรรคได
เปนธรรมชาต ิ
-ออกเสียงผิดเล็กนอย  
สามารถทาํใหผูชมเกิด
ความสนใจในเนื้อหาได
ดี 
Language  flows  
well, use effectively 
natural pauses; few 
mispronunciation. 
Audience is 
engaged  and 
attentive to the  
information. 

3 
-ออกเสียงไดชัดเจน
ถูกตอง ผิดเปนคร้ังคราว 
-แบงวรรคผิดเล็กนอย 
-สามารถทาํใหผูชมเกิด
ความสนใจในเนื้อหาได 
-Clearly making an  
effort to pronounce  
accurately; 
occasional 
mispronunciations; 
few unnatural pause 
Audience is engaged  
and attentive to the 
information. 

2 
-นําเสนอไดลืน่ไหล ออก
เสียงผิดแตยังเขาใจได 
-มีการเตรียมตัวมาดี 
-โดยรวมแลวสามารถ 
ทําใหผูชมเกิดความ
สนใจในเนื้อหา 
Discourse flows; 
mispronunciations 
are comprehensible, 
shows preparation  
Audience is 
generally engaged to 
the  information. 

1 
-ผูชมตองใชความ
พยายามในการทํา 
ความเขาใจ 
-การพูดนําเสนอขาด
ตอนเปนชวงๆ 
-ขาดการเตรียมตัวที่ด ี
-ไมสามารถทําใหผูชม
เกิดความสนใจใน 
เนื้อหาได 
Lister must make a 
concerted effort to 
understand; halting 
speech, lack of 
sufficient 
preparation 
Audience is fairly 
engaged to the 
information. 
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/ Judging  Items… 

 

Judging Items Suggesting  Point  Values 
Excellent Very  Good Good Fair 

 
2.  การเรียงลําดับ 
     เน้ือหา 
     Organization of      
     content  
     (25 points) 

4 
-เนื้อหาถูกตอง และ
ตรงตามหัวเร่ือง เขาใจ
งาย กระชบั และเรียบ
เรียงไดดีเนื้อหา 
ทั้งหมดงายตอ 
การติดตาม มีการใชคํา
ที่เชื่อมโยงเนื้อหาไดดี 
สรุปไดชัดเจน ประโยค
สมบูรณและถูกตอง
ตามหลักไวยากรณ 
สามารถเลือกใชคําที่
สื่อความหมายไดดี  
Content is 
accurately clear, 
concise, well 
organized All of 
Content is easy to 
follow. Good  
transition between 
sections smooth  
and coordinated. 
Clear, Strong  
conclusion. 
Sentences are 
complete and 
grammatical, and 
they flow together 
easily. Words are  
chosen for their 
precise meaning. 

3 
-เนื้อหาสวนใหญถูกตอง 
ชัดเจน กระชบั เรียบ
เรียงไดดี เนื้อหางายตอ
การติดตาม ใชคําในการ
เชื่อมโยงเนื้อหาสัมพันธ
กัน สรุปไดดี ประโยค
และเนื้อหาทั้งหมด
สมบูรณ และถูกตองตาม
หลักไวยากรณ  
For the most part of 
content is accurate. 
Usually clear, 
concise well 
organized Most of 
the Content is easy 
to follow. Transition 
between sectional 
usually coordinated 
Strong conclusion. 
The most part, 
sentences are 
complete and 
grammatical, and 
they flow together 
easily. With a few 
exceptions, words 
are chosen for their 
precise meaning. 

2 
-เนื้อหาสวนใหญไม
ถูกตอง ไมสมบูรณ และ
ไมกระชับการเรียบเรียง
พอใชได 
-บางคร้ังเนื้อหายาก 
ตอการติดตาม การ
เชื่อมโยงเนื้อหาไมดี  
การสรุปทําไดไมดีนัก 
แมผูฟงจะสามารถเขาใจ
การพูดนําเสนอได   
แตยังมีการใชไวยากรณ
ผิด การเลือกใชคําอยู 
ในวงจํากัด 
The most content is 
inaccurate. Not 
always clear or 
concise. Organization 
was adequate, but 
weak. Content is 
sometimes difficult 
to follow. Transition 
between sections  
weak. Weak 
conclusion. 
Listeners can follow 
the presentation, 
but some 
grammatical errors 
and use of slang are 
evident. Some 
sentences are 
incomplete and 
vocabulary is 
somewhat limited or 
inappropriate. 

1 
-เนื้อหาไมถูกตองและ
ไมสมบูรณ บอยคร้ังที่
เนื้อหาสื่อความหมาย
ไดไมชัดเจน และการ
เรียบเรียงไมดี
เนื้อความวกวนสบัสน
และยากตอการติดตาม  
การเชื่อมโยงเนื้อหาทํา
ไดไมดี ไมมีการสรุป
ผูฟงไมเขาใจ  
ใชไวยากรณ 
และคําศัพทที ่
ไมเหมาะสม 
ไมสามารถสื่อ
ความหมายได  
ผูชมจับประเด็น 
ไมได 
Content is 
inaccurate and 
incomplete. Often 
unclear and 
disorganized, 
rambled too much.  
The content is 
confusing and 
difficult to follow. 
Transition between 
sections awkward. 
No conclusion. 
  Listeners are so 
distracted by 
presenter’s 
apparent difficulty 
with grammar and  
appropriate 
vocabulary that 
they cannot focus 
on the ideas 
presented. 
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/ Judging  Items… 

 

Judging  Items Suggesting  Point  Values 

Excellent Very  Good Good Fair 
 
3.  ลักษณะภายนอก 
     Appearance  
     (15 point) 
ภาษาทางกาย 
การสบตา บุคลิกภาพ  
Body language, Eye 
contact, Personality. 
 

4 
-บุคลิกภาพและ
ทาทางดีเยี่ยม มีความ
มั่นใจ รูจักใชบันทึกยอ
ชวยในการนาํเสนอได
ดี  
โนมนาวความสนใจ 
ไดดี และสบสายตา
ผูฟง   
Excellent 
personality. 
Confident, used  
notes well, at 
ease, excellent 
gestures, good 
audience 
attention, good 
eye contact. 

3 
-บุคลิกภาพดีมีความ
มั่นใจพอใช ใชบนัทกึยอ
ชวยในการนาํเสนอ
คอนขางดี ลักษณะ
ทาทางดี โนมนาวความ
สนใจได มีการสบตากับ
ผูชม 
Good personality. 
Fairly confident, 
used noted fairly 
well, good gestures, 
acceptable audience 
attention, and eye 
contact. 

2 
-บุคลิกภาพดี
พอประมาณ มีความ
มั่นใจปานกลาง มองดู
บันทึกยอบอยคร้ัง 
ประหมา มีการสบ
สายตากับผูชมนอย มี
การใชเสียง “อืม” บอย 
Adequate 
personality. Fairly 
confident. Read 
parts, fumbled with 
notes, several  
distracting 
mannerisms, 
minimal eye 
contact, too many 
um=s. 

1 
-บุคลิกภาพไมคอยดี 
ขาดการเตรียมตัว ขาด
ความมั่นใจในการ
นําเสนอ  
แกวงกระดาษไปมา  
ไมสบตาผูชม จองมอง
แตบันทึกยอ กาวยาง
ไมมั่นใจ ขาดความ
สุขุม ลักษณะทาทาง 
ไมคอยดีนัก 
Poor personality 
Unprepared, 
awkward, shuffled 
papers, poor eye 
contact, lost of 
um=s, turned from 
audience to read 
the screen, 
shuffled feet, 
fidgeted. Poor 
gestures. 
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/ Judging  Items… 

 

Judging  Items Suggesting  Point  Values 
Excellent Very  Good Good Fair 

 
4.  โสตทัศนูปกรณ      
     Visual  Aids. 
     (10 points) 
 มีประสิทธิภาพ 
หลากหลาย  
รวดเร็วฉับไว 
 Effectiveness, 
Variety, Celerity ,etc. 

4 
-สื่อสามารถทาํใหเกิด
ความเขาใจงาย 
ชัดเจน และอานงาย
ประสานเนื้อหาไดดี 
ออกแบบมาอยางดี 
นํามาใชอยางมี
ประสิทธิภาพ 
ยกตัวอยางไดดีมีการ
เตรียมและการใช
ทัศนูปกรณที่ด ี
 Simple , clear ,easy 
to  interpret, easy 
to read Well-
coordinated with 
content, well 
designed, used very 
effectively, 
Excellent example 
of how to prepare 
and use good visual 
aids. 

3 
-สื่อสามารถทาํใหเกิด
ความเขาใจงาย ชัดเจน 
งายตอการแปล
ความหมายและอานงาย 
เชื่อมโยงเนื้อหา
โดยทั่วไปดี ออกแบบ 
มาดี มีการเตรียม 
และการใชทัศนปูกรณ
โดยทั่วไปด ี
Usually clear, easy to 
interpret, easy to 
read. Generally well 
coordinated with 
content, design was 
good, generally used 
effectively. 

2 
-สื่อสามารถทาํไดดี
พอประมาณ แมจะอาน
งาย แตก็ยงัเขาใจยาก  
เชื่อมโยงเนื้อหาไดพอใช 
พอเขาใจไดเล็กนอย   
มีการเตรียมและการใช
ทัศนปูกรณมาปานกลาง 
Marginally acceptable, 
too complex crowed, 
difficult to read or 
interpret. Adequate 
coordination with 
content. Used  only 
adequately. Showed 
little understanding of 
how to prepare and 
use visual aids. 

1 
-การเตรียมสื่อมาไมดีนัก
หรือไมมีเลย อานยาก  
ไมมีความละเอียดดาน
เทคนิค  มโีครงสราง
เนื้อหาไมดี และมีการ
เชื่อมโยงเนื้อหาไมดี  
ผูนาํเสนอไมมีการเตรียม
ตัวและไมรูการใชสื่อ
อยางมปีระสทิธิภาพ 
Poor quality visual 
aids (or none) hard 
to read, technically 
inaccurate, poorly 
constructed. Poor 
coordination with 
content. Used 
poorly. The 
presenter did  not 
seem to know how 
to prepare or use 
visual aids 
effectively. 
 

 
5.  การจัดสรรเวลา        
     Time      
     Management 

     (10  point) 

4 
ภายในเวลามากนอย+
1 ของ  8 นาที   
(เวลาเปาหมาย) 
Within 1 minutes + 
of the 8 minutes 
goal. 

3 
ภายในเวลามากนอย+2 
ของ 8 นาที  
(เวลาเปาหมาย) 
Within 2 minutes +  
of the 8 minutes goal. 

2 
ภายในเวลามากนอย +  
3 ของ  8 นาที   
(เวลาเปาหมาย) 
Within 3 minutes + of 
the 8 minutes goal. 

1 
ภายในเวลามากนอย+
4  ของ  8 นาที   
(เวลาเปาหมาย) 
Within 4 minutes + 
of the 8 minutes 
goal. 
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Judging  Items Suggesting  Point  Values 
Excellent Very  Good Good Fair 

 
6.  การตอบคําถาม 
     Response  to      
     Answer 

     (10  point) 

4 
ตอบคําถามกรรมการ
ไดดีมีความ
คลองแคลวชัดเจน, มี
พูดย้ําคําถาม 
Consistently 
clarifies, restates, 
and responds to 
questions. 

3 
ตอบคําถามไดชัดเจน
คอนขางดี มีการพูดย้ํา 
คําถาม  บางคร้ังมีการ
ผิดพลาดในการสื่อสาร 
Most of the time, 
clarifies, restates, and 
responds to questions 
Misses some 
opportunities for 
interaction. 

2 
การตอบคําถาม 
ไมคอยดีนัก 
Responds to 
questions 
inadequately. 

1 
ไมสามารถตอบคําถาม
ได  
Is not responsive. 

(นายสมศักดิ์  บุญโพธิ์) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

ประธานคณะกรรมการ 
การประกวดการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ 

 

 
(นายมงคลชัย  สมอุดร) 

ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
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